Bomen voor mensen
brief aan de Vlaamse regeringsonderhandelaars
De Brugse pers brengt geregeld verslag uit over het wel en wee van de ruimtelijke
ordening in Brugge en Ommeland. Zo konden we onlangs lezen dat aan het station
een groots kantorencomplex uit de grond rijst en dat de leerlingen van het VTi
binnenkort school lopen op de leegstaande terreinen van Bombardier. Dit zijn
duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in de gewenste zin. De brede stationsomgeving
wordt straks een hoofdkwartier waar mensen, bussen en treinen belangrijk zijn… Het
zou goed zijn om in die buurt zoveel mogelijk bomen voor de mensen te laten staan.
Kwestie van nog ademruimte en zuurstof te hebben nu de stadsdruk daar toeneemt.
Daarnaast horen we dat de oranje senioren van Okra het nabijgelegen Lappersfort
Poëziebos bezoeken en dat de blauwe jongeren van Open Vld willen “beleven en
genieten in het groen”. Zolang dat nog kan natuurlijk… Wanneer de Vlaamse
overheid niet in het Kamgebouw aan het station intrekt en er bijkomende kantoren
gebouwd worden in het Lappersfortbos, riskeert men dat de kantorenmarkt in Brugge
instort. Goed bestuur voor de economische en ecologische crisis? De economische
situatie (leegstand van kantoren) en de klimaatproblematiek (nog slechts 8 jaar om
het tij te keren) zijn objectieve medestanders. Wij hebben duurzame alternatieven.
Wij dialogeren erover met velen. Maar natuurlijk moet eerst ook de goede wil tot
ommekeer gevonden worden bij alle betrokkenen. Wie om kan keren, leeft twee keer.
Wijzelf, als brede bosbweging www.ggf.be, hebben het gevoel dat we aan ons
negende (en laatste) leven begonnen zijn. Het bedreigde Lappersfortbos zouden we
graag een tweede leven geven als actief vredesbos. Bekijk zeker eens de site
http://www.activeforest.com van actieve speelbossen. Als je ook nog weet dat de
Vredesweek ( www.vredesweek.be ) het Lappersfortbos uitkoos als plek om de post
Kyoto duif in Brugge te lanceren, dan trek je toch zelf je conclusies. Onze stad wacht
op een nieuwe Visart voor de Vlaamse zonevreemde bomen & een vredesklimaat.
Heel veel mensen hebben behoefte aan rust- en stilteplekken voor poëzie en ademruimte. Waar wachten we op? Het verhaal van torenkamerkraker Pluk van de Petteflet & de Torteltuin laat zien dat het mits een beetje fantasie en goede wil mogelijk is?
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
Met deze haalbare droom komen wij graag thuis in bos en stad…
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste, Groene Gordel Front, 050/390957
Ps. Beluister hier het sprookje dat wij liefdevol opdragen aan de Vlaamse regeringsonderhandelaars
http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-sl vanwege www.ggf.be
tevens de printversie en een flits van lang geleden. Wij hopen op een nieuwe lente en een nieuw
geluid voor de zonevreemde bossen. Maak er vredes- & poëzieplekken van? We schreven er de
bovenstaande brief ' bomen voor mensen ' over. Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot
inspiratie en bezinning leidt bij de dames en heren politici. Bezinning. Bezint eer gij begint.
Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten er voor dat zulke overwegingen door
politieke en ambtelijke hoofden spelen, alvorens er gehakt, gekapt en gekettingzaagd wordt. Lucebert
kan daarbij helpen. Het lijkt ons inspirerend wanneer de bosminister van ruimtelijke
ordening iedere vergadering waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, zal beginnen met
het gezamenlijk uitspreken van de mantra: "Alles van waarde is weerloos". uit V-plan in participatie
voor integrale Lappersfortbos & Brugge culturele hoofdstad van het bosbehoud 008 on line op
www.ggf.be http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

